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  ملخص

دف ة الق      ته ا بالمنظوم وين وعالقته ة لألب ة القيمي ن المنظوم ف ع ة الكش ذه الدراس ة ه يمي
اس          ،ألبنائهم في مرحلة المراهقة من آال الجنسين   م استخدام مقي ذا الهدف ت ق ه ومن أجل تحقي

م   د ت يلية وق ة والوس يم الغائي اس الق ى مقي تمل عل ذي يش ة ال ة األردني دل للبيئ يم والمع يش للق روآ
ة من      ة مكون ى عين الي     ) ١٣٩٨(تطبيق الدراسة عل ى النحو الت ردًا موزعين عل ًا  طال) ٤٦٦: (ف ب

نهم   ) ٢٥٠(وطالبة من الصف األول الثانوي للمدارس الحكومية والخاصة في محافظة الزرقاء م
عددهم يبلغ هم من الجنسين ؤوآبا. طالبًا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية) ٢١٦(طالبة و

نهم ) ٩٣٢( ًا و) ٤٦٦(م ًا) ٤٦٦(أم ا ي   .أب ى م ائج الدراسة إل د خلصت نت ا  :يأتوق ق  فيم يتعل
قد جاء ترتيب قيمة التدين والعمل لآلخرة في    لبإجمالي ترتيب أفراد العينة للقيم الغائية والوسيلية 

ة يم الغائي بة للق ى بالنس ة األول راد الرتب د اف ة عن عادة  العين ة الس م قيم ة األمن األسري ث ا قيم تلته
ر   ة   . وجاءت قيمة االعتراف االجتماعي في الترتيب األخي ا حصلت قيم ة     آم ى الرتب الطموح عل

ة الطاعة في      األولى بالنسبة للقيم الوسيلية تلتها قيمة الشجاعة ثم قيمة النظافة في حين جاءت قيم
اما فيما يتعلق بترتيب الطلبة من الجنسين للقيم الغائية فقد جاء ترتيب قيمة األمن   .الرتبة األخيرة

اعي  يمة السعادة وجاءت قيمة األعتاألسري اوًال تلتها قيمة التدين والعمل لالخرة ثم ق راف األجتم
ة    .في الرتبة األخيرة آما حصلت قيمة الطموح على الرتبة األولى بالنسبة للقيم الوسيلية تلتها قيم

رة    ة األخي ي الرتب اعدة ف ة المس اءت قيم ين ج ي ح ة ف ة النظاف م قيم جاعة ث ق   .الش ا يتعل ا فيم ام
ة   بترتيب األباء من الجنسين للقيم الغائ ا قيم ية فقد جاء ترتيب قيمة التدين والعمل لالخرة اوًال تلته

ر      ال في الترتيب األخي ا   . األمن األسري ثم قيمة احترام الذات وجاءت قيمة عالم يسودة الجم آم
ل        ة عق م قيم ة الشجاعة ث ا قيم حصلت قيمة الطموح على الرتبة األولى بالنسبة للقيم الوسيلية تلته

ين          .في الرتبة األخيرة اعةمتفتح وجاءت قيمة الط ين الجيل ر ب اق آبي ائج وجود اتف وأظهرت النت
آما ظهرت فروق قليلة ذات داللة إحصائية بين جيل اآلباء وجيل األبناء في خمسة قيم غائية من  
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اني عشر   ة          ةأصل ثم يلية من أصل عشرين قيم يم وس ة وفي تسع ق في حين أظهر معامل     . قيم
ًا    ين    ارتباط فرق الرتب ارتباط راوح ب ًا ت ا آل من        )٠.٨٠-٠.٧٦(مرتفع ي منحه ين الرتب الت ب

 .اآلباء واألبناء للقيم الغائية والوسيلية
 
Abstract 

The purpose of this study is to reveal the value system of the 
Jordanian parents and its similarity or dissimilarity to the value system of 
their adolescent children of both sexes.  Rokeach value index is used with 
a cluster random sample composed of (1398) participants, divided as 
follows (466) students (216) males and (250) females and their parents 
(932) participants divided equally (466) mothers and (466) fathers.  For 
the total group, religiosity comes at the top, followed by family security, 
then happiness. Social respect comes last among terminal values. As to 
the instrumental values, ambition comes first followed by courage, 
cleanliness, and obedience.  As for the order of the students of both the 
terminal values , family security comes at the top , followed  by 
religiosity then happiness . social respect last.  As to the instrumental 
values ambition comes first , followed by courge, cleanliness. helpness 
comes last.  Either with regard to the order of the parent's values of the  
terminal values religious comes first, followed by family Security  .  world 
of beauty comes last among  terminal values.  Aambition comes the top .  
followed by courge, open mind and obedience comes last among 
instrumental values  .  Results show a great deal of agreement between the 
two generations and few differences are statistically significant.  
Differences and similarities are noted between the two genders.  

  
  راسةالد قدمةم

ة بالمعلومات        ة الطلب ن أدمغ ل في حق ة يتمث وهم   ، لم يعد الدور الذي تضطلع به التربي ل نم ب
رًا    ة أوًال وأخي فكريًا واجتماعيًا وروحيًا وخلقيًا فمن المهم دراسة األخالق والقيم، ألن هدف التربي

ة           يم الحق ارج الق ى مع له إل انية وأن توص ارف اإلنس ى مش ان أقص غ باإلنس دايم، عب(أن تبل دال
١٩٩٦.(  

ن            رورتها م تمد ض يم وتس ة الق ن فاعلي ا م تلهم قوته ة تس ة ثقافي ة اجتماعي ة عملي والتربي
ة       ة قيمي ا عملي ا في جوهره ضرورة الوجود االجتماعي لألفراد، حيث ينظر إلى التربية على أنه
ة              إن العملي الي ف ها في صورة واضحة صريحة أم بصورة ضمنية، وبالت رت عن نفس سواء عب
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تربوية التي تسود أي مجتمع تحتاج إلى توافق األنماط السلوآية والقيم، وإلى تكامل األدوار فيما ال
  ).١٩٨٨خروف، (بين مختلف المؤسسات التربوية ضمن عملية اجتماعية شاملة 

يم ة الق اب أن أزم رى بعض الكت د وي ان  تع ة طغي ذا العصر نتيج من السمات الواضحة له
ا     ا حوله ه             المادة على آل م م يحقق ل ه اإلنسان ل ذي وصل إلي اهر ال دم الب ادئ، فالتق يم ومب من ق
ه   فحسب التوازن النفسي الذي يبغيه بل اهتزت القيم بداخله وتضاءلت وأصبح ماديًا اليرى إال ذات

ذا    ة له وته، ونتيج مع إال ص اواليس أثير اءتض يم     ل ت دد الق ي تح ي الت ة ه بحت النفعي يم وأص لق
  ).١٩٩٢عبدالسالم، (

ة، وانصهار   ربم ة والمعرفي ورة التقني ات الث ي ظل انعكاس رات ف ى تغي يم إل ا تعرضت الق
يًا           ة سياس ة العالمي ي المنظوم رات ف ن تغي ا م ا تبعه ة وم مى بالعولم ا يس ة م ي بوتق ات ف الثقاف

اً  اديًا واجتماعي ى       . واقتص اص إل ه خ يم بوج ق الق ام ونس ه ع اعي بوج اء االجتم رض البن إذ تع
ا هو   مجموعة من المؤثرا ت التي ترجع إلى التبعية واالنضواء ألبناء هذا الجيل تحت مظلة آل م

ا   اهد عليه و الش رات، وه ل والمتغي ك العوام ل تل دان التفاعل لك ل مي ذي يمث ل ال ذا الجي د، ه جدي
ع أن          . والمتفاعل معها ك، والمتوق ا نشأت نتيجة لكل ذل دة ربم ًا جدي ذهن أن قيم وأول ما يتبادر لل
امًال لنسق    الجيل الذي نش ه أو ح أ مع آل الظواهر السابقة البد أن يتبنى نظامًا قيميًا معبرًا عن ذات

  ).١٩٩١عويدات، (عبر العصورقيمي ممثًال لما عاشه ولما ورثه من أجيال سبقته 

ي         رات ف هد تغي ة، ش رات العالمي ذه التغي أثرت به ي ت دول الت ائر ال أن س أنه ش واألردن ش
رات   خصائص المؤسسة األسرية تمث لت في تحسين وضع المرأة داخل األسرة، وما تبعها من تغي

ة واالنتقال من نظام األسرة الممتدة بويفي أدوار بعض أفرادها والتحرر شيئًا فشيئًا من السلطة اال
ل        . إلى نظام األسرة النووية غير الممتدة دأ الجي ال في االنحسار، ويب ين األجي ابه ب حيث يبدأ التش

هوية خاصة به تمكنه من الولوج في عصر المتغيرات الحديثة بطريقة سوية،   الجديد بالبحث عن
ن     د ودي دون االنسالخ الكلي عن النماذج التي عايشها ممثلة باآلباء وما يحملونه من عادات وتقالي

رد      . وقيم ي  يعيشها الف ة الت ة المرحل ا  . ومن ثم االنتقال من مرحلة ألخرى بفهم ووعي بطبيع ولم
ة سوية، والم   آانت حياة ا ى مراهق دورها   لفرد متصلة الحلقات فإن الطفولة السوية تقود إل ة ب راهق

با   ة ش ا المرحلتين          ب تقود إلى مرحل ة باعتبارهم ة والمراهق ة الطفول أتي أهمي ا ت ه، ومن هن متكيف
  ).٢٠٠٠العيسوي، (اللتين تتشكل فيهما بذور الشخصية ويتكون هيكلها العام 

ه من ظروف     يمر الفرد بمراحل نمائية  متعددة تشكل في مجملها شخصيته وتعكس ما مر ب
وتطورات في بنائه الفكري والخلقي والديني والقيمي وتعمل آمحرآات لسلوآه وتحدد أسلوبه في 

  ).Willard, 2001(التعامل مع المستجدات المحيطة به وشكل استجاباته لها 

ر      وتعتبر المراهقة من أهم هذه المراحل التي القت اهتمام  د األخي احثين شهدها العق ًا من الب
ة في     ة ومنهجي من القرن العشرين، وظهرت توجهات علمية أسهمت في استحداث تغييرات نوعي
ي          ى البيئ أثير المنح ادة ت ي زي ل ف ا يتمث ات م ذه التوجه م ه ن أه ة ، وم ة المراهق ة مرحل دراس

وجي( و السلوك) Ecological Perspective) (األيكول ير نم اني وتطوره  آأساس لتفس اإلنس
)Steinberg, 1999.(  
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ر     ىاألولالمرحلة ففي : ويشتمل المنحى البيئي على عدة مراحل  حسب تصنيف برونفينبرن
)Bronfenbrenner (    غرى ة الص ة االجتماعي ي المنظوم رات ف أتي التغي ) microsystem(ت

أفراده ومؤسساته من  وثيقة الصلة بالفرد وتشمل السياق الذي يعيش فيه ويتفاعل بشكل مباشر مع
ل  ران(مث ة، األق رة، المدرس ة، حيث ) األس ذه المنظوم دين أساس ه ة بالوال رة ممثل ر األس وتعتب

ًا،             ،يلعب الوالدان ًا وخلقي ه فكري ارزًا في رعايت رد بشكل مباشر دورًا ب ا الف اذج يتفاعل معه آنم
  ).Berk, 1996(ويعتبران المصدر األساسي الآتساب القيم 

ة الوسطى        وفي المرحل ي تسمى بالمنظوم ي الت ) Mesosystem(ة الثانية من السياق البيئ
أثير  ة الصغرى ويصبح الت ملها المنظوم ي تش رد والمؤسسات الت ين الف اعالت ب رة التف تتسع دائ
متبادًال، فالفرد اليكون متلقيًا فحسب بل يتطور التفاعل بينه وبين األسرة ممثلة بالوالدين واألشقاء 

د          .ه الطالب في المدرسةوآذلك رفاق ك من خالل تقلي تم ذل يمهم وي ر والًء لق ل ألن يكون أآث ويمي
  ).Berk, 1996(ًا ومحاآاة بعضهم بعض

ة    ة الخارجي ي تسمى بالمنظوم ي الت ياق البيئ ن الس ة م ة الثالث ي المرحل ) exosystem(وف
اة المراه    ي حي ر ف ر مباش أثيرًا غي ؤثر ت ي ت ات الت ة المؤسس ن مجموع ون م ون وتتك ق، إذ التك

ل، المؤسسة      (للمراهق مشارآة مباشرة في هذه المؤسسات وهي  ة، نظام العم المؤسسة اإلعالمي
  ....) القانونية، نظام التعليم

دى          ة ل ة والقيمي ايير األخالقي ة في تشكيل المع ة هام وتعتبر هذه المؤسسات مصادر مرجعي
  ).Lind, 2000(المراهق 

رى       ثم تتسع دائرة التفاعالت بين ال ة الكب ا تسمى بالمنظوم مراهق ومحيطه األوسع وهي م
)Macrosystem(      دى المراهق ة ل ايير األخالقي وفي هذه المرحلة تكون المنظومة القيمية والمع

ات       يًال للثب ر م ر تطورًا وأآث م  ).  Willard, 1997(قد بدأت بالتبلور والوضوح وأصبحت أآث ث
ة الزمن   ي المنظوم ة وه ة الخاص أتي المنظوم ة ت ا   ) chronosystem(ي زمن فيه ر ال ي يعتب الت

ر    . عامًال مؤثرًا في السياق البيئي للنمو ه تغيي تج عن مما يؤدي إلى تغيير في بقية المنظومات، وين
  ).Bronfenbrenner, 1986(في مسارات نمو الفرد وتطوره السلوآي نتيجة هذه التغيرات 

ذه المراحل  ات(إن ه ياق البي )المنظوم ين أن الس ة  تب ير طبيع ي تفس ًا ف ي يلعب دورًا هام ئ
ة     المشكالت التي يمر بها المراهق، وأن التغيرات االرتقائية في أي مرحلة من العمر ليست حتمي

ا   مع  ولكنها فردية تنتج عن شكل التفاعل مع متغيرات المرحلة وبالتالي ،أو ثابتة لجميع األفراد م
كال     ن مش ق م ه المراه د يعاني ت ت تّكق ة ليس بي  ًةميحت يفي ل نس رات    ًةناتج ًةب وع المتغي ن ن ع

ه   والتفاعالت التي يمر بها المراهق مع محيطه وهذه التفاعالت محكومة بسماته وقدراته وامكانات
  ).Lind, 2000. (التكيفية

رية   ة األس ر البيئ اندة          ،تعتب دعم والمس م ال اء وحج اء باألبن ام اآلب ة اهتم ي درج ة ف متمثل
راهقين ة للم ة، أح ،االجتماعي ذه الفئ دى ه ي ل ام القيمي والخلق ي تشكيل النظ ة ف د الجوانب الهام
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ع             ي تتفاعل مع جمي ة الت ا الحلق ر، آونه م المؤسسات في منحى برونفنبرن وتعتبر األسرة من أه
  .النظم وتؤثر في السلوك االرتقائي لدى الفرد

ع أن   ن المتوق ة، م والت المجتمعي أثير التح بب ت ي دور االس  وبس ر ف دث تغي ل ورة يح ينتق
ال       سبق ذآره المجتمع األردني آما  ين األجي ة التباعد ب ى مرحل ال إل من وضع االمتداد بين األجي

اء     شيئًا فشيئًا في القيم واالتجاهات والمهارات، وبدًال من أن يطبع الشاب شخصيته بشخصية اآلب
ة، والبحث   ويفخر بها يتجه للبحث عن ما يميزه عنهم مما يؤدي لظهور قيم تتمحور حول ال   فردي

ه بعض           ا أيدت ذا م داد، وه اء واألج ل اآلب ن جي دة م يم الممت ن الق دًال م تقلة، ب ة المس ن الهوي ع
دات  ة عوي ل دراس ن مث ي األردن م ات ف ل  ١٩٩٠الدراس بطش وجبري دي  ١٩٩١وال والحدي

اًُ  ١٩٩١وأظهرت أن هناك قيمًا سائدة وقيمًا متنحية آما في دراسة عويدات  ٢٠٠٢ اك قيم  وأن هن
  .٢٠٠٢ متغيرة بتقدم العمر آما في دراسة البطش وقيمًا اجتماعية سائدة آما في دراسة الحديدي

م،       يم ذويه راهقين وق يم الم ين ق ويستدعي ذلك وجود مبررات للتشابه ومبررات لالختالف ب
  :وتعود مبررات التشابه إلى ما يلي

  .الدان ألطفالهمالتفاعل اإليجابي من خالل أنماط التنشئة التي يقوم بها الو  .أ 

 .نفس المجتمع والثقافةالى انتماء المراهقين وذويهم   .ب 

  .تعرض المراهقين وذويهم لنفس المؤثرات المحلية والعالمية  .ج 

  :ةاالتيأما مبررات االختالف فتعود لألسباب 

 .إلى فئتين عمريتين مختلفتين ءانتماال  .أ 

 .ش آل منهما نمطًا مختلفًا من المسؤوليات االجتماعيةيع  .ب 

ة         يرض الوالدتّع  .ج  ة مختلف ة وثقافي رات سياسية واجتماعي ى خب اة إل ن بفضل أسبقيتهم في الحي
 .عن أبنائهم

  .تعرض آل منهما إلى مؤثرات تربوية مختلفة  .د 

التفاعل داخل األسرة     نإ) Brody; Moor & Glei, 1994( مور وجليويقول برودي و
رارات األس  اذ الق ي اتخ ق ف تراك المراه ة إذ أن اش م للغاي يم مه ة إدراك الق ه فرص رية يمنح

ًا      ارًا ومحرآ يم لتصبح معي الجوهرية لألسرة وخاصة قيم الوالدين ويؤدي ذلك إلى تذويت تلك الق
  .للسلوك

ت  د اس ة    وق ا النظري ي خلفيته ة ف ة،    ندت الدراس ة االجتماعي ة المعرفي ى النظري ذه ألال ن ه
ي  لوك القيم يم والس ي اآتساب الق اذج ف د دور النم ة تؤآ دين  النظري ة بالوال ل بداي بوصفها المتمث
  .نماذج هامة في تشكيل المنظومة القيمية في حياة الفرد مستقبًال
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ي     لوآات الت ار الس ي اختي ة ف ة اإلدراآي ات المعرفي دت دور العملي ة أآ ذه النظري ا أن ه آم
رد       . تناسبه ي توجه الف ة الت ة والمعرفي ل العوامل االجتماعي ى   آما أآدت هذه النظرية على تحلي ال

  .القيام بالسلوك الخلقي والتي تعتبر المنظومة القيمية موجهًا له
  

  مشكلة الدراسة

ن        ديهم م ا ل ع م ارع م ة تتص ة حديث ة وخلقي ة ومعرفي ؤثرات ثقافي ون لم رض المراهق يتع
و  وباألخص من خبرات وثوابت وقيم تعلموها من مجتمعهم وأسرهم اذج    ياألب ران نم ذين يعتب ن ال

  .سلوك الخلقي والقيمي والدينيحقيقية الآتساب ال

ان من       ذا آ وآون المراهق يمر في مرحلة انتقالية يبدأ فيها بتشكيل نظامه القيمي والخلقي ل
افي المتسارع نتيجة     المحتم دراسة الواقع القيمي للمراهق األردني في ظل التغيراألجتماعي والثق

الممكن ان  التي من  .ية بين الشعوبالعولمه وما ترتب عليها من آسر للحواجز الثقافية والحضار
ه  ام ،على ثوابتة الخلقية والقيمية" اسلب تعكستكون قد ان ثال  ان ه  " الزال متم يم والدي ه  لق . ومجتمع
ا ج ن هن ةآم ذه الدراس ة   ءت ه ة القيمي ا بالمنظوم اء وعالقته ة لآلب ة القيمي للكشف عن المنظوم

 .ألبنائهم في مرحلة المراهقة
  

  اسئلة الدراسة

  الدراسة لالجابة عن االسئلة التالية تسعى

 ما هو ترتيب القيم الغائية والوسيلية لدى افراد عينة الدراسة ؟  : السؤال األول  

 اء           : السؤال الثاني انوي في محافظة الزرق ة الصف األول الث آء طلب ا مستوى ممارسة أب م
  للقيم ؟

 محافظة الزرقاء للقيم؟ ما مستوى ممارسة طلبة الصف األول الثانوي في: السؤال الثالث  

 ؤال عا الس ة  : لراب روق ذات دالل د ف ل يوج يم   إه ة والق يم الغائي طات الق ي متوس ائية ف حص
  الوسيلية لآلباء واالبناء؟ 

  
  همية الدراسة ومبرراتهاأ

ار أن           ان باعتب ديم الزم ذ ق رين من ر من الفالسفة والمفك ام الكثي لقد شغل موضوع القيم اهتم
  .ته يعد إحدى الرآائز التي يقوم عليها العمل التربوي هدفًا ووظيفةالنسق القيمي ومتضمنا

ولم يظهر االهتمام الجدي بدراسة القيم وإخضاعها للبحث العلمي والموضوعي من جانب      
ة             ورة العلمي ه الث ا أحدثت رن الماضي، وم ة الماضية من الق ود القليل العلماء والباحثين إال في العق

ا          والتكنولوجية وغيرها من ع ا ومفاهيمن ر من معارفن ادة تشكيل الكثي افي من إع ر الثق وامل التغي
ي             م العوامل الت و من أه ه له ه وعن عالم عن الحياة، وتقويض أغلب تصورات اإلنسان عن ذات
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اليبها          . حتمت دراسة القيم دراسة علمية اة وأس اط الحي رات السريعة في أنم ا نجم عن التغي وربم
آما قد يقود التغير السريع في أساليب الحياة إلى انخفاض قدرة . لقيمالتذبذب وعدم االستقرار في ا

أ       والشباب وبخاصة المراهق ا هو خط ا هو صواب وم ين م ا أدى  . ن على التمييز الواضح ب وربم
د             ا ق ق م ة والعجز عن تطبي يم المتباين ين الق ار من ب اء واالختي ذلك إلى ضعف القدرة على االنتق

  . ا من مؤسسات التنشئة وعلى رأسها األسرة ممثلة بالوالدينيؤمنون به من قيم اآتسبوه

ى          ي البن رات ف ا تغي دث فيه ة تح ة مرحل رون أن المراهق ة ي ة المراهق ون لمرحل فالدارس
ة  ة والمعرفي ة والقيمي ائهم . األخالقي راهقين وآب ين الم ان صراعات ب ي بعض األحي ا تحدث ف آم

  .آمتطلب نمائي في هذه المرحلة الحساسةتعود لمحاولة هؤالء االستقالل وتحقيق الذات 

ياًً من جوانب شخصية المراهق وهو الجانب         النهاتكمن أهمية الدراسة  تتناول جانبًا اساس
، لما يشوب هذه المرحلة من تغييرات في عصر يشهد   تهفي بناء شخصيالخلقي والذي يعتبرهامًا 

أن تؤدي إلى خلخلة المنظومة القيمية  هو أيضًا طفرات معلوماتية وثقافية واجتماعية من المحتمل
ذا يستدعي       ذه المستجدات، وه لدى الشباب، يترتب عليها تغيرات في المعايير األخالقية نتيجة ه
د         الغ في تحدي ر ب يم من أث ا للق تسليط الضوء على الجانب القيمي الذي يعتبر محرآًا للسلوك، ولم

ذه     السلوك الخلقي والديني واالجتماعي للفرد، ويعتبر ذلك آله من أهم مظاهر النمو الخلقي في ه
  .المرحلة  الهامة من حياة الفرد

  :ياتوتترآز االهمية التطبيقية للدراسة الحالية فيما ي

ف بتقدم عونًا للقائمين على شؤون التربية والتنشئة االجتماعية في االردن    .١ ابه    هاكش عن التش
  .ى في االردن على حد علم الباحثواالختالف بين جيلي اآلباء واألبناء، وهي االول

ي توفرها هذه الدراسة عن التفضيالت    تقد يجد المعنيون عن أدب االطفال في المعلومات ال .٢
ة بتطوير الكتب والقصص والشعر            راهقين مساهمة في المعلومات المتعلق دى الم القيمية ل

 .الموجه لهذه الفئة

ة  تعطي نتائج الدراسة مؤشرات لآلباء عن الدور الذي  .٣ يضطلعون به في تنمية القيم االخالقي
 .لدى تعاملهم مع ابنائهم في مرحلة المراهقة

  
  محددات الدراسة

دى         وصفية تحليلية تعد هذه الدراسة  ة ل ة القيمي ين المنظوم ة ب ى الكشف عن العالق تهدف إل
  :اآلباء واالبناء وهي محدده بما يلي

  .تمع الزرقاءتصح على المجتمع اإلحصائي الذي أجريت فيه وهو مج .١

 .تتحدد بأداة قياسها من حيث الدرجة التي يمكن أن تعبر عن النتائج المستخلصة .٢

  .٢٠٠٨فيها وهي العام  أجريتالتي  تتحدد الدراسة في الفترة الزمنية .٣



 "......مستوى ممارسة طلبة الصف األول الثانوي في "ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٣٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  الدراسات السابقة 

دين في تشكيل           ة بالوال ي تناولت دور التنشئة االسرية ممثل ة الت الدراسات العربية واالجنبي
  :لبعض الدراسات المتعلقة بالموضوعظومة القيمية قليلة وفيما يلي عرض المن

وفي دراسة سعت لمعرفة التأثير الذي يمتلكه اآلباء على قيم أبنائهم أجرى سالمة وزمالؤه    
)Selamah et al, 2002 (       ة من ة مكون ى عين ا دراسة عل ة من    ) ٨٦٩(في ماليزي ًا وطالب طالب

ة    ات         عشرة مدارس ثانوية في والي ع األعراق والقومي ى جمي ة عل وت العين ة احت جوهر الماليزي
ار    م اختي ان عدد        ) ٣٢٣(الموجودة في ماليزيا، وت ة العشوائية، وآ اء واألمهات بالطريق من اآلب

د أظهرت         )١٦٢(وعدد اآلباء ) ١٦٢(األمهات  يم وق اس روآيش للق احثون مقي د استخدم الب ، وق
ون   النتائج أن اآلباء لديهم تأثير واضح على آبنائهم فيما يتعلق بالقيم الغائية، أي أن المراهقين يميل

  .إلى مشارآة آبائهم بالقيم التي يحملونها رغم وجود فارق بسيط ولكنه غير دال إحصائيًا

ة   إال ) السعادة (أما فيما يتعلق بالقيم الوسيلية فقد ظهر اختالف بسيط في بعض القيم مثل قيم
د      أن بقية القيم تشابهت بين اء عن اء واألبن ين اآلب اآلباء واألبناء، وظهرت فروق في القيم الغائية ب
  .بعض الجماعات العرقية 

ة        ) Speicher, 1994(وفي دراسة طولية لسبيتشر  راد في سن المراهق ى عدد من األف عل
اء، حيث أ        ة لألبن ام األخالقي ة لألهل واألحك ام األخالقي شارت  وجد ارتباطًا ثابتًا وقويًا بين األحك

اء وظهر أن             دين واألبن ام آل من الوال ين أحك ة ب وي في سن المراهق النتائج إلى وجود ارتباط ق
ين         ان التفاعل ب د آ ل سن الرشد فق اإلناث أآثر قربًا من قيم الوالدين مقارنة بالذآور، أما في أوائ

ة     أحكام اآلباء والتعليم مؤشرًا قويًا للتنبؤ بأحكام األبناء آما وجد أن متغير  ذه المرحل يم في ه التعل
  .أفضل تنبؤًا في تفكير األبناء األخالقي من متغير أحكام اآلباء

اقهم    ) ١٩٩١(وسعى الحوامدة  ا بأنس اء وعالقته لمعرفة أثر أساليب التنشئة االجتماعية لألبن
ذه الدراسة        ) ٤٤٢(تكونت عينة الدراسة من . القيمية ة، استخدم الباحث ألغراض ه ًا وطالب طالب

ائج     أدا دين، وخلصت نت ة للوال ة لقياس النسق القيمي لألبناء وأداة لقياس أساليب التنشئة االجتماعي
ى          وقن عل اث، وأن األمهات تف ر من اإلن ذآور أآث اء ال الدراسة إلى أن اآلباء يهتمون بتنشئة األبن

ين أ        ة ب روق جوهري اء، وظهرت ف امحًا من اآلب يم   آافة أبعاد التنشئة وآن أآثر تقبًال وتس نساق ق
يم          اث في ق يم الكسب وتحمل المسؤولية، ولمصلحة اإلن الذآور وقيم اإلناث لصالح الذآور في ق
ة   اط دال امالت ارتب اك مع ة أن هن ا أظهرت الدراس ة، آم دم المجازف ة وع ة والقناع ب المعرف طل

  .االستقاللموجبة بين قيم األبناء الغائية وبين معاملة اآلباء التي تتسم بالتقبل والتسامح ومنح 

آما أظهرت معامالت االرتباط داللة موجبة بين قيم األبناء التي تتسم بطلب الكسب السريع  
  .بغض النظر عن وسائلها والقيم الفردية وبين معاملة اآلباء التي تتسم بالتشدد والرفض واإلهمال

ة عصيدة  ي دراس ي  ) ٢٠٠١(وف ة ف دارس الثانوي ي الم راهقين ف ل الم ة تمث ر أن درج  ظه
ة    يم المعرفي ا الق دًا تلته رة ج ت آبي ة آان ة واألخالقي ية والجمالي يم السياس ابلس للق ة ن محافظ

ة  ة والديني يم        . واالجتماعي ي الق ائية ف ة إحص روق ذات دالل ود ف ى وج ة إل د خلصت الدراس وق
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 ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )اإلنسانية العلوم(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روق ذات      التربوية لدى المراهقين تعزى لمتغير الجنس والتحصيل الدراسي،  في حين التوجد ف
وتكون مجتمع الدراسة من طلبة . إحصائية تعزى لمتغير السن ودخل األسرة وفرع الدراسةداللة 

ة   راد العين دد أف غ ع ر، وبل اني عش ة طور الباحث  ) ٤٣٩(الصف الث ذه الغاي ة، وله ًا وطالب طالب
ن    ت م تبانة تكون ة،        ) ٦٠(اس ي المعرفي ة وه يم التربوي االت للق س مج ى خم ة عل رة موزع فق
  .الية، واالجتماعية والدينيةوالسياسية، والجم

دي   يم         ) ٢٠٠٠(وقد هدفت دراسة الحدي ة للق ة الجامعات األردني ل طلب ة مدى تمث ى معرف إل
يم   االجتماعية السائدة في المجتمع األردني، وقد استخدم لهذه الغاية مقياسًا طوره الباحث يقيس الق

وق والو : في المجاالت التالية ة     السمات الذاتية، التعامل والحق ات واألسرة والتنشئة االجتماعي اجب
  .والمعيشة المادية والروابط والعالقات االجتماعية

ة     ائدة بدرجة عالي وأظهرت النتائج أن طلبة الجامعات األردنية يتمثلون القيم االجتماعية الس
ي      االت ه ة مج ي ثالث ة ف يم مجتمع ردة، وللق يم منف ة الق ل،  : لغالبي ة وآداب التعام مات الذاتي الس

  .لحقوق والواجبات، والروابط والعالقات االجتماعيةوا

ر الجنس            ة ومتغي ر الجامع يم حسب متغي ة للق ل الطلب ين تمث وظهرت فروق دالة إحصائيًا ب
ع   ) ٩١٧(لصالح الذآور على أربعة مجاالت، وقد تكونت عينة الدراسة من  طالبًا وطالبة من أرب

  .، والعلوم التطبيقيةجامعات هي األردنية والهاشمية والزرقاء األهلية
  

   واإلجراءاتالطريقة 

  مجتمع الدراسة

في  ) العلمي واألدبي(تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف األول الثانوي األآاديمي 
يم  ة والتعل ة التربي ة لمديري ة والخاصة، التابع دارس الحكومي ام الدراسي الم اء، للع لقصبة الزرق

نهم    ) ٥٨٣١(ي مجتمع الدراسة   وقد بلغ عدد الطلبة ف . ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ة، م ًا وطالب ) ٢٣٩٦(طالب
ًا و ي   ) ٣٤٣٥(طالب ة ف ؤالء الطلب وزع ه ة، وت ة   ) ٧٧(طالب بة محافظ دارس قص ن م ة م مدرس
اء  ور،   ) ٣٨: (الزرق دارس        ) ٣٩(مدرسة ذآ ذه الم ذآور في ه غ عدد شعب ال اث، وبل مدرسة إن

دارس، وعدد الشعب، وعدد     ع) ١(شعبة، ويبين الجدول رقم ) ١١٠(شعبة واإلناث ) ٨٩( دد الم
  .الطالب موزعين حسب الجنس

  .توزيع طلبة الصف األول الثانوي في قصبة الزرقاء حسب الجنس وعدد الشعب:  )١(جدول 

 عدد الطلبة عدد الشعب عدد المدارس 

  ٢٣٩٦  ٨٩  ٣٨ ذآور

  ٣٤٣٥  ١١٠  ٣٩  إناث

  ٥٨٣١  ١٩٩  ٧٧  المجموع
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  عينة الدراسة

طالبًا وطالبة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة متعددة ) ٥٢٢(من تكونت عينة الدراسة 
كلوا  ل وش نهم   %) ٨.٩٥(المراح ة، م ع الدراس ن مجتم ًا م ًا و) ٢٤٢(تقريب ة، ) ٢٨٠(طالب طالب

غ عددهم       ذين بل اتهم وال ائهم وأمه نهم  ) ١٠٤٤(باإلضافة إلى آب ين  . أم) ٥٢٢(أب و) ٥٢٢(م ويب
تبانات     حسب الجنس  ائي الفراد عينة الدراسة  النهع يتوزال) ٢( الجدول رقم د ان اسقطت االس بع

   .غير مستوفية الشروط

  .عداد العينة من الطالب والطالبات وذويهمأ:  )٢(جدول 

 العدد العينة

  ٢٤٢  طالب

  ٢٨٠  طالبات

  ٥٢٢  آباء

  ٥٢٢  أمهات
  

  تصميم الدراسة

نهج      ذه الدراسة هو الم ي  الوصفي التحل المنهج المستخدم في ه ه ألغراض    يل ك لمالءمت وذل
  :ةالتالي ةالمستقل اتهذه الدراسة، واحتوت هذه الدراسة على المتغير

 اس روآيش  . القيم الغائية والوسيلية لآلباء واألمهات ين     . وتقاس بمقي روق ب يم الف وجرى تقي
ين             روق ب يم، والف ة من الق روق في متوسطات الرتب لكل قيم المجاميع بثالثة سبل هي الف

ت الرتب الممنوحة لكل قيمة ومعامل ارتباط فرق الرتب بين الرتب الممنوحة لكل    متوسطا
   .قيمة من القيم ولجميع القيم الغائية والوسيلية

 متغير الجنس.  

ةومن  رات التابع اك سوى  المتغي ن هن م يك ى فل م إل راهقين ويقس يم الم و ق دًا ه رًا واح متغي
  .قيم وسيلية -٢    قيم غائية -١  :قسمين
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  الدراسة ةاأد

   : س التالياالمقي استخدم الباحث في هذه الدراسة

  )Value Survey Rokeach( مقياس روآيش للقيم

م تعريب      د ت يم، وق استخدمت في هذه الدراسة الصورة األردنية المعربة لمقياس روآيش للق
ة   ة األردني ويره للبيئ م تط ن ث اس وم ذا المقي ل، (ه بطش والطوي د تصميم ). ١٩٨٩ال ذا ويعتم ه

ى قسمين      ) Kluckhohn, 1951(المقياس أصًال على تصنيف آلوآهون  يم إل م الق ذي قّس للقيم ال
ا يلية :  هم يم الوس لوآية   Instrumental Valuesالق ة س يلة أو نزع ل وس ي تمث يم الت وهي الق

  .روآيش سمرغوبًا فيها آما يقيسها مقيا

ة    يم الغائي ل     و Terminal Valuesوالق ي تمث يم الت ًا     هي الق ة سلوآية مرغوب ًا أو نهاي نتاج
  .فيها، آما يقيسها مقياس روآيش

اس  كل     ٣٨ويضم المقي ى ش ة، وضعت عل يم الغائي يلية والق يم الوس ى الق ة عل ة موزع قيم
يم        ١٨جدولين يتضمن الجدول األول القيم الغائية ويتكون من  اني فيضم الق ا الجدول الث رة، أم فق

ة   وجد قائمتان، األولى تتضمن القيمل جدول تفقرة وفي آ ٢٠الوسيلية ويتكون من  ة مقابل ، والثاني
ادة         ويلها،  ة اإلع ع روآيش طريق د اتب ات فق ة من الثب  تمتع المقياس بصيغته األجنبية بدرجة عالي

)Test-retest (ين مجموعتي الرتب    . إليجاد درجة الثبات للمقياس ثم تم إيجاد معامل االرتباط ب
ي التطبي    ي عمليت ة ف ابقة    المتحقق ة الس اع الطريق وص باتب ل مفح يم   . ق لك يش أن الق د روآ وج

ين    يم     ٠.٨٠-٠.٧٦الوسيطية لمعامالت الثبات المتحققة للقيم الغائية تراوحت ب ا تراوحت الق بينم
 . ٠.٧٢-٠.٦٥الوسيطية المتحققة للقيم الوسيلية بين 

ة عشوائية   ة من    وإليجاد الثبات قام البطش والطويل بتطبيق المقياس على عين ) ١٠٠(مؤلف
ال          ى آ اوي عل وزعين بالتس ة م ات الجامع ع آلي ن جمي ة م ة األردني ن الجامع ة م ب وطالب طال
ة    الجنسين، ثم إعيد التطبيق بعد أسبوعين، وذلك إليجاد درجة الثبات للرتبة التي أعطيت لكل قيم

  .من القيم الغائية والوسيلية

ين   ة ب يم الغائي ات للق امالت الثب د تراوحت مع ى  ٠.٥٧وق امالت . ٠.٩٠إل ين أن مع ي ح ف
  )١٩٩٠(البطش والطويل، . ٠.٨٧إلى  ٠.٥٨الثبات للقيم الوسيلية تراوحت بين 

ادة      ة إع تخدام طريق ة باس ل قيم ة لك ات الرتب امالت ثب اب مع الي بحس ام الباحث الح د ق وق
ة من           . االختبار ة عشوائية مؤلف ى عين ار عل ق االختب اد تطبي أن أع ك ب اً ) ٦٨(وذل ة    طالب من طلب

د  عام) ٢٠-١٨( آونهم من نفس الفئة العمرية لعينة الدراسة  السنة األولى للجامعة الهاشمية ، وبع
ة     ى نفس العين ق عل د استخرجت   . مضي أسبوعين من التطبيق األول قام الباحث بإعادة التطبي وق

امالت اال . معامالت االرتباط لكل من القيم الغائية والقيم الوسيلية ة    فظهر أن مع يم الغائي اط للق رتب
ين   راوح ب ين      ) ٠.٩٢و ٠.٦٢(تت ت ب د تراوح يلية فق يم الوس اط للق امالت االرتب ا مع   أم

   .)١٩٩١( وتقترب هذه النتائج  التي حصل عليها مع نتائج البطش وجبريل). ٠.٨٨و ٠.٦٥(
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ات     ين المجموع ايز ب ق التم اده عن طري م إيج د ت ة فق اس بصورته األجنبي ا صدق المقي أم
ة          المخ ل قيم ا آ ل عليه ي تحص ة الت ط الرتب ث وس ن حي ًال م ايزة أص ة المتم ائج  . تلف ت النت دل

ا              ة مم ة عالي درة تميزي اس بق ذا المقي ع ه ى تمت ام، عل ة بشكل ع ذه الطريق المتمخضة عن اتباع ه
  . يحقق الصدق التمييزي لهذا المقياس

  
  عرض النتائج ومناقشتها 

و ترتيب: السؤال األول ا ه يم الغائ م ةالق ة الدراس راد عين دى اف يلية ل ة والوس اء  ي ن األبن م
   ؟  واآلباء

م استخراج متوسطات            يلية، ت ة والوس يم الغائي ة للق راد العين الي ترتيب أف للتعرف على إجم
راد            ع أف يلية لجمي ة والوس يم الغائي ة من الق ة لكل قيم ة العام الرتب واالنحرافات المعيارية والرتب

  .يوضحان ذلك) ٣،٤( من الجنسين والجدولين رقم العينة من اآلباء واألبناء

ة        ةالمعياري  اتمتوسط الرتب واالنحراف :  )٣(جدول  ة الكلي راد العين درجات أف ة ل والرتب العام
  .على مقياس القيم الغائية

  العامةالرتبة  االنحراف المعياري  المتوسط  القيمة  الرقم
  ١١  ٥.١  ٩.٧٨  مريحة حياة   ١
  ٨  ٤.٦  ٩.٣٥  حياة مثيرة   ٢
  ١٠  ٤.٧  ٩.٧٨  اإلحساس باإلنجاز   ٣
  ٥  ٥.٢  ٨.٢١  عالم يسوده السالم   ٤
  ١٦  ٤.٧  ١١.٨٤  عالم يسوده الجمال   ٥
  ١٣  ٤.٩  ٩.٨٦  المساواة   ٦
  ٢  ٤.٨  ٦.٢٥  األمن األسري   ٧
  ٩  ٤.٦  ٩.٥٨  الحرية   ٨
  ٣  ٤.٦  ٨.١٢  السعادة   ٩
  ١٢  ٤.٨  ٩.٨٣  التوازن الداخلي للنفس   ١٠
  ١٧  ٤.٩  ١١.٨٥  عاطفة ناضجة   ١١
  ٧  ٥.٥  ٩.٢٤  الوطنياألمن    ١٢
  ١٥  ٤.٦  ١١.٧٩  المتعة   ١٣
  ١  ٥.٦  ٥.٥١  التدين والعمل لآلخرة   ١٤
  ٤  ٤.٥  ٨.٢١  احترام الذات   ١٥
  ١٨  ٤.٤  ١٢.٠٠  االعتراف االجتماعي   ١٦
  ١٤  ٤.٧  ١٠.٢٠  الصداقة   ١٧
  ٦  ٤.٩  ٩.٠٨  الحكمة والمعرفة   ١٨
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ة، ويظهر     ) ٣(والجدول  يم الغائي ى الق ل  م يبين ترتيب أفراد العينة الكلية عل الجدول  ن تحلي
م            أن قيمة التدين والعمل لال ة األمن األسري ث ا في الترتيب قيم ى تلته ة األول خره احتلت المرتب

  .قيمة السعادة، في حين جاءت قيمة االعتراف االجتماعي في الترتيب األخير

ى في تبة األولمنح أفراد العينة من األردنيين آبارًا وصغارًا قيمة التدين والعمل لآلخره المر
بيني         . هرم القيم الغائية ل دراسة الش ر من الدراسات مث ذه النتيجة مع الكثي ) ١٩٩٢( لذا اتفقت ه

ل ) ١٩٩٠( الطويلووالبطش ) ٢٠٠٣( ورمضان وم وخصاونه  ) ١٩٧٩( وجبري ) ١٩٩٩( والعت
ع        ة والمجتم المي عام ي واإلس ع العرب ن خصائص المجتم ية م دين خاص ى أن الت دل عل ا ي مم

) Rokeach, 1976(نذ أآثر من ثالثة عقود وقد اختلفت نتائج دراسة روآيش  األردني خاصة م
ة متد  ة رتب ذه القيم ت ه د نال ة فق ة الحالي ائج الدراس ع نت ع األمريكي م ي المجتم ا نف ي أميرآ ة ف ي

  .مقارنة بالمجتمع العربي

ة  . أما الرتبة الثانية فقد منحت لقيمة األمن األسري ا   وربما آانت هذه النتيجة متوقع ك لم وذل
ان      ا يشكل مصدر أم تتميز به األسر العربية وخاصة األردنية من تماسك وانتماء بين أفرادها مم

وقد تكون على العكس ردة فعل لتفشي غياب األمان األسري إال أنها في المحصلة غاية . ألفرادها
  .يسعى األفراد للوصول إليها وهذا ما بينته نتائج هذه الدراسة

بطش في        ثم جاءت قيمة ال ة في دراسة ال ذه القيم سعادة في الرتبة الثالثة، وقد جاء ترتيب ه
يم خالل       لم الق ا ارتفعت في س رة  ةالخمس عشر   السنين  الرتبة الثالثة عشر أي أنه وتجدر  . األخي
ة  للدراسة  مشابهةاإلشارة إلى أن دراسة روآيش في أمريكا جاءت بنتائج  رغم من     الحالي ى ال عل

  .اختالف المجتمعين

د     ذات فق رام ال بطش         احتل أما قيمة احت ا في دراسة ال ة في حين جاء ترتيبه ة الرابع  ت الرتب
  .ةتاسعًا وفي دراسة روآيش في الرتبة الخامسة عشر )١٩٩٠(

ابعًا،    بطش س وقد احتلت قيمة عالم يسوده السالم المرتبة الخامسة وجاء ترتيبها في دراسة ال
زمن  ة      . سة روآيش عاشراً   وفي درا . أي مقاربًا على اختالف ال ذه القيم ا يعزى حصول ه وربم

على رتبة متقدمة في هذه الدراسة بسبب غياب االستقرار والحروب المحيطة بالمنطقة، التي تثير 
  .القلق وُتشعر الناس بالتهديد

ة      ة الرابع ا في الرتب وجاءت قيمة الحكمة والمعرفة في الرتبة السادسة، في حين جاء ترتيبه
  .)١٩٩٠( البطشعشر في دراسة 

بطش             ذه النتيجة مع دراسة ال ابعة وتنسجم ه ة الس د منحت الرتب وطني فق  أما قيمة األمن ال
زى )١٩٩٠( ا يع ك ، وربم دو   ذل ع الع راع م ة والص ة العربي هدها المنطق ي تش داث الت لألح

  .الصهيوني
ا يعكس    واحتلت قيمة حياة مثيرة الرتبة الثامنة، وحصول هذه القيمة على رتبة متقدمة، ربم
اعي، في حين جاء             راء معرفي واجتم ه من إث ا تتطلب ة وم رات الحياتي ميل األفراد لمجاراة التغي
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ة الخامسة عشر ي الرتب ة ف ذه القيم ة عشر ةترتيب ه ة الثاني ي الرتب بطش وف ة ال ي دراس ي  ةف ف
  روآيش دراسة 

داخلي        وازن ال ة الت م قيم اة مريحة ث تلتها قيمة الحرية ثم قيمة اإلحساس باإلنجاز ثم قيمة حي
تقرار          . للنفس در من االس ى ق ا للحصول عل راد لتحقيقه ي يسعى األف وجميعها من القيم الذاتية الت

  .وجاءت هذه النتيجة متفقة إلى حد ما مع دراسة البطش وروآيش. وتقدير الذات

قيمة االعتراف االجتماعي في الرتبة األخيرة في هرم القيم الغائية، في حين احتلت   وجاءت
ا تعزى   . في دراسة روآيش   ةفي دراسة البطش والرتبة الرابعة عشر ةالرتبة الحادية عشر وربم

ة           ر نتيجة طبيعي ا يعتب ل احترامه راف الجماعة وني رون أن اعت ة ي هذه النتيجة إلى أن أفراد العين
  .وال يعتبر مطلبًا بحد ذاته. ت االجتماعية السائدة في المجتمع األردنيللعالقا

  .اما فيما يتعلق بترتيب افراد العينة على القيم الوسيلية

متوسط الرتب واالنحراف المعياري والرتبة العامة لدرجات أفراد العينة الكلية على :  )٤(جدول 
  .مقياس القيم الوسيلية

 العامة الرتبة  نحراف المعيارياال المتوسط القيمة  الرقم
  ١ ٥.٧ ٨.١٠ الطموح   ١
  ٤ ٥.٩ ٩.٥٨ عقل متفتح   ٢
  ١٩ ٥.٩ ١١.٥٣ القدرة واإلمكانية   ٣
  ١٤ ٥.٥ ١٠.٩٣ االبتهاج   ٤
  ٣ ٥.٧ ٩.٣٧ النظافة   ٥
  ٢ ٥.٧ ٩.٢٠ الشجاعة   ٦
  ١١ ٥.٥ ١٠.٥٥ التسامح   ٧
  ١٢ ٥.٤ ١٠.٧ المساعدة   ٨
  ١٨ ٥.٧ ١١.٥٢ الصدق   ٩
  ١٧ ٥.٨ ١١.٣٤ البراعة   ١٠
  ٥ ٥.٩ ٩.٦١ االستقاللية   ١١
  ٦ ٥.٤ ٩.٧٣ العقالنية   ١٢
  ٨ ٥.٤ ١٠.٢٨ المنطقية   ١٣
  ٩ ٥.٦ ١٠.٢٩ الحب   ١٤
  ٢٠ ٥.٥ ١١.٩٤ الطاعة   ١٥
  ٧ ٥.٥ ١٠.٢٧ األدب   ١٦
  ١٠ ٥.٦ ١٠.٣٨ المسؤولية   ١٧
  ١٦ ٥.٦ ١١.٣٠ ضبط النفس   ١٨
  ١٥ ٦.٢ ١١.٢٠ التضحية   ١٩
  ١٣ ٥.٨ ١٠.٩٠ الصحة   ٢٠
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ة الشجاعة    قد منحوا د العينة أفرا أن) ٤(يبين الجدول  ا قيم قيمة الطموح المرتبة األولى تلته
ا ظهر         ذه النتيجة آم م تختلف ه فالطموح والشجاعة في بلوغ األهداف هما صيغتان مفضلتان ول

  .آثيرًا فقد احتل الطموح في دراسة البطش الرتبة الرابعة )١٩٩٠(والطويل  في دراسة البطش

عة التي جاء ترتيبها ثانيًا وجاءت هذه النتيجة منسجمة مع دراسة  أما فيما يتعلق بقيمة الشجا
ة في       ) Rokeach, 1973(ودراسة ) ١٩٩٠البطش والطويل ( ذه القيم ا ترتيب ه والتي جاء فيه

ة، في حين جاء              ة النظاف د آانت قيم ة فق ة الثالث ي منحت الرتب ة الت مرتبة متقدمة أيضًا، أما القيم
ة   ة الخامس ي الرتب ا ف رترتيبه ر    ةعش ابعة عش ة الس ي الرتب بطش وف ة ال ي دراس ة  ةف ي دراس ف

)Rokeach, 1973 .(      ة، في حين جاء ة النظاف أما القيمة التي منحت الرتبة الثالثة فقد آانت قيم
ر        ابعة عش ة الس ي الرتب بطش وف ة ال ي دراس ر ف ة عش ة الخامس ي الرتب ا ف ة   ةترتيبه ي دراس ف

)Rokeach, 1973 .( ا ة ج ة الرابع ي الرتب ع   وف ة م ذه النتيج ت ه تح، واتفق ل منف ة عق ءت قيم
ا  ) Rokeach, 1973(دراسة  حيث حصلت فيها هذه القيمة على نفس الرتبة في حين جاء ترتيبه

  .ةفي دراسة البطش في الرتبة الثالثة عشر

ر   وجاءت قيم الصحة واالبتهاج والتضحية وضبط النفس والبراعة والصدق في المقام األخي
ة             من القيم الوسيلي ر في قائم يم ال تعتب ذه الق ى أن ه ود السبب إل ا يع ة وربم راد العين ة بالنسبة ألف

ا       ي أهميته ى ف ة تطغ ب حياتي ود مطال ل وج ي ظ ات ف ات  بوصفها األولوي ق الغاي ائل لتحقي وس
اعي            .المنشودة ى األرث االجتم ك إل ا يعزى ذل ة الطاعة، وربم رة قيم ة األخي وجاءت في المرتب

د        الطاعة خنوعًا وانصياعًا واستسالماً  األردني الذي يعتبر  لم االهتمامات ق ى أن س ذا عل دل ه وي
ة            رات الثقافي ًال، بسبب التغي ة فع يم في طور التنحي أو متنحي ائدة وق تغير وأصبحت هناك قيم س

  .والمعرفية واالجتماعية

اء           : السؤال الثاني انوي في محافظة الزرق ة الصف األول الث آء طلب ا مستوى ممارسة أب م
  للقيم؟

تخراج         م اس يلية ت ة والوس يم الغائي ين للق ن الجنس اء م ة اآلب توى ممارس ى مس رف عل للتع
يلية    ة والوس يم الغائي ن الق ة م ل قيم ة لك ة العام ة والرتب ات المعياري ب واالنحراف متوسطات الرت

  .يوضحان ذلك) ٦,٥( الخامس والسادس نلآلباء من الجنسين والجدوال

دول  ب و :  )٥(ج ط الرت ن     متوس اء م درجات اآلب ًا ل ة تبع ب العام ة والرت ات المعياري االنحراف
  الجنسين على مقياس القيم الغائية

  الرتبة العامة  االنحراف المعياري  المتوسط   القيمة  الرقم

  ١٥  ٥.٢  ٩.٩  حياة مريحة   ١
  ٨  ٤.٦  ٩.٤  حياة مثيرة   ٢
  ١١  ٤.٦ ٩.٩  اإلحساس باإلنجاز   ٣
  ٥  ٥.٢  ٣.٣  عالم يسوده السالم   ٤
  ١٨  ٤.٧  ١١.٧  م يسوده الجمالعال   ٥
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 )٥(تابع جدول رقم ... 
  الرتبة العامة  االنحراف المعياري  المتوسط   القيمة  الرقم
  ٩  ٥.٦  ٩.٤  المساواة   ٦
  ٢  ٤.٨  ٦.١  األمن األسري   ٧
  ١٠  ٤.٥  ٩.٧  الحرية   ٨
  ٤  ٤.٦  ٨.١  السعادة   ٩
  ١٤  ٤.٧  ١٠.٠  التوازن الداخلي للنفس   ١٠
  ١٧  ٤.٨  ١١.٨  عاطفة ناضجة   ١١
  ٧  ٥.٥  ٩.١  ألمن الوطنيا   ١٢
  ١٢  ٤.٦  ١١.٨  المتعة   ١٣
  ١  ٥.٣  ٤.٩  التدين والعمل لآلخرة   ١٤
  ٣  ٤.٤  ٨.٢  احترام الذات   ١٥
  ١٣  ٤.٤  ١١.٨  االعتراف االجتماعي   ١٦
  ١٦  ٤.٥  ١٠.٨  الصداقة   ١٧
  ٦  ٥.٠  ٩.٢  الحكمة والمعرفة   ١٨

ل الجدول   يبين ترتيب ممارسة اآلباء من الجنسين للقيم الغائية ويظهر من ت ) ٥(دول جال حلي
رام        ة احت م قيم ةاألمن األسري ث ا قيم إن قيمة التدين والعمل لآلخرة احتلت المرتبة األولى ثم تلته
الذات ثم قيمة السعادة في حين جاءت قيمة عالم يسوده الجمال في المرتبة األخيرة، فاآلباء منحوا  

ع  ة م ذه النتيج ى واتفقت ه ة األول رة المرتب ل لآلخ دين والعم ة الت ل  قيم ن الدراسات مث ر م الكثي
بنيي  ة الش ان ) ١٩٩٢(دراس ل ) ٢٠٠٣(ورمض بطش والطوي ل ) ١٩٩٠(وال ) ١٩٧٩(وجبري

ذه  ) ١٩٩٩(والخصاونة   د اختلفت ه ا اإلسالمي، وق دين خاصية من خصائص مجتمعن آون الت
ة        Rokeach (1976(النتيجة مع دراسة  ة متدني ا في رتب ة في أميرآ ذه القيم م   ،حيث جاءت ه ث

اء يسعون لألمن األسري              جاءت ة حيث أن اآلب ة األمن األسري وآانت النتيجة واقعي ًة قيم ثاني
اء        د انسجام اآلب ذه النتيجة تؤآ ذات وه آمطلب اجتماعي وعاطفي وثقافي، ثم تلتها قيمة احترام ال
ال في آخر       الم يسوده الجم مع دورهم آنماذج مرجعية لها احترامها لدى األبناء، وجاءت قيمة ع

ي          الت وطني الت ة األمن ال ل قيم يم األخرى، مث ة مع الق رتيب، آونها ال تعتبر أولوية حقيقية مقارن
ابعة ة الس ي المرتب ة ،جاءت ف ة الرابع ي المرتب عادة ف ي  ،والس بقت ف ي س اواة الت ة والمس والحري

  .ترتيبها اهتمام اآلباء
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اس   باء من امتوسط الرتب واالنحرافات المعيارية تبعًا لدرجات اآل:  )٦(جدول  ى مقي لجنسين عل
  .القيم الوسيلية

  الرتبة العامة  االنحراف المعياري  المتوسط  القيمة  الرقم
  ١  ٥.٧  ٨.٢  الطموح   ١
  ٣  ٥.٨  ٩.٧  عقل متفتح   ٢
  ١٧  ٥.٩  ٩.٠  القدرة واإلمكانية   ٣
  ١٤  ٥.٥  ١١.٠  االبتهاج   ٤
  ٤  ٥.٨  ٩.٥  النظافة   ٥
  ٢  ٥.٨  ٩.٥  الشجاعة   ٦
  ١٠  ٥.٦  ١٠.٠  التسامح   ٧
  ٦  ٥.٥  ١٠.٢  ساعدةالم   ٨
  ١٨  ٥.٩  ١١.٥  الصدق   ٩
  ١٢  ٥.٤  ١١.٠  البراعة   ١٠
  ١١  ٦.١  ٩.٥  االستقاللية   ١١
  ٨  ٥.٤  ١٠.٠  العقالنية   ١٢
  ٩  ٥.٥  ١٠.٥  المنطقية   ١٣
  ٧  ٥.٥  ١٠.٣  الحب   ١٤
  ٢٠  ٥.٤  ١١.٦  الطاعة   ١٥
  ١٩  ٥.٥  ١٠.٧  األدب   ١٦
  ٥  ٥.٦  ١٠.٠  المسؤولية   ١٧
  ١٥  ٥.٧  ١١.٥  ضبط النفس   ١٨
  ١٦  ٦.٢  ١١.٠  التضحية   ١٩
  ١٣  ٥.٨  ١٠.٧  الصحة   ٢٠

ة  ) ٦(يظهر تحليل الجدول   أما بالنسبة لممارسة اآلباء من الجنسين للقيم الوسيلية إن قيم
يم   ذه الق ران ه اء يعتب د أن اآلب ذا يؤآ ة الشجاعة وه ا قيم م تلته ى ث ة األول ت المرتب وح احتل الطم

ة من دراسة         ذه النتيجة قريب داف، وجاءت ه ة     محفزًا ودافعًا لبلوغ األه بطش حيث جاءت قيم ال
اتين      )Rokeach 1976(الطموح رابعًا والشجاعة ثانيًا واتفقت مع دراسة     حيث جاء ترتيب ه

ة               ع دراس ذلك م ت ب ًا واتفق تح ثالث ل متف ة عق اءت قيم ًا، وج ة أيض ة متقدم ي مرتب ين ف القيمت
Rokeach 1976)(     ها عل ي فرضت نفس ة الت رة المعرفي د أن الطف ذا يؤآ ب، وه ي الترتي ى ف

الساحة اآلن تؤصل هذه القيمة، ثم جاءت قيمة النظافة رابعًا تلتها المسؤولية ثم المساعدة ثم الحب 
ر      ا تعتب د أن ثقافتن ذا يؤآ ة، وه ة الطاع اءت قيم رًا ج امح وأخي م التس ة ث م المنطقي ة ث م العقالني ث

  .الطاعة فمفهومها المجرد استسالمًا وخنوعًا لذا جاء ترتيبها أخيرًا
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  ما مستوى ممارسة طلبة الصف األول الثانوي في محافظة الزرقاء للقيم؟ :الثالثالسؤال 

ات     ب واالنحراف طات الرت تخراج متوس م اس يم ت ة للق ة الطلب توى ممارس ى مس رف عل للتع
ن         ة م ة الطلب راد عين ع أف يلية لجمي ة والوس يم الغائي ن الق ة م ل قيم ة لك ة العام ة والرتب المعياري

  .يوضحان ذلك )٨,٧( ابع والثامنالسن الجنسين والجدوال

متوسط الرتب واالنحرافات المعيارية تبعًا لدرجات االبناء من الجنسين على مقياس :  )٧(جدول 
  .القيم الغائية

  الرتبة العامة  االنحراف المعياري  المتوسط  القيمة  الرقم
  ٩  ٤.٨  ٩.٤  حياة مريحة   ١
  ١١  ٤.٦  ٩.٥  حياة مثيرة   ٢
  ١٢  ٤.٧  ٩.٥  اإلحساس باإلنجاز   ٣
  ٥  ٥.١  ٨.١  عالم يسوده السالم   ٤
  ١٧  ٤.٨  ١١.٩  عالم يسوده الجمال   ٥
  ٨  ٤.٧  ١٠.٥  المساواة   ٦
  ١  ٤.٧  ٦.٥  األمن األسري   ٧
  ١٠  ٤.٦  ٩.٤  الحرية   ٨
  ٣  ٤.٤  ٨.١  السعادة   ٩
  ١٣  ٥.٠  ٩.٦  التوازن الداخلي للنفس   ١٠
  ١٥  ٥.٢  ١١.٥  عاطفة ناضجة   ١١
  ١٤  ٥.٨  ٩.٧  األمن الوطني   ١٢
  ١٦  ٤.٥  ١١.٥  المتعة   ١٣
  ٢  ٥.٩  ٦.٦  التدين والعمل لآلخرة   ١٤
  ٤  ٤.٦  ٨.٢  احترام الذات   ١٥
  ١٨  ٤.٤  ١٢.٤  االعتراف االجتماعي   ١٦
  ٦  ٤.٦  ٨.٩  الصداقة   ١٧
  ٧  ٤.٧  ٨.٨  الحكمة والمعرفة   ١٨

ين الجدول    وللتعرف على ممارسة الطلبة للقيم الغائية ة األمن األسري جاء     ) ٧(يب أن قيم
ذين منحو    أوًال ثم تلتها قيمة التدين و اء ال العمل لآلخرة، وقد جاءت هذه النتيجة مقاربة لنتيجة اآلب

د إن      ذا يؤآ ًا وه اء رابع قيمة التدين المرتبة األولى ثم تلتها قيمة السعادة التي جاء ترتيبها عند اآلب
ذا الجان             ة تجذََر ه ة لألسرة األردني ة الديني يم فالتربي ذه الق ل ه ائهم في تمث م  األبناء امتدادًا آلب ب ث

ة    ،ثم الصداقة  ،جاءت قيمة احترام الذات رابعًا تلتها قيمة عالم يسوده السالم ة والمعرف م الحكم  ،ث
م  اواة ث م المس م  ،ث ة ث اة مريح راف     ،حي ة االعت رة قيم ة األخي ي المرتب اءت ف ة، وج ة الحري قيم
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ي،          ا األردن راد مصونة في مجتمعن ة لألف ة االجتماعي د أن المكان ذا يؤآ فالشعور   االجتماعي، وه
  .باالعتراف االجتماعي متحقق لدى األفراد

لجنسين على مقياس متوسط الرتب واالنحرافات المعيارية تبعًا لدرجات االبناء من ا:  )٨(جدول 
  .القيم الوسيلية

  الرتبة العامة  االنحراف المعياري  المتوسط   القيمة  الرقم
  ١  ٥.٦  ٨.٠  الطموح   ١
  ٦  ٦.٠  ٩.٢  عقل متفتح   ٢
  ١٧  ٥.٨  ١١.٥  اإلمكانيةالقدرة و   ٣
  ١١  ٥.٦  ١٠.٨  االبتهاج   ٤
  ٣  ٥.٥  ٨.٤  النظافة   ٥
  ٢  ٥.٥  ٨.٥  الشجاعة   ٦
  ١٣  ٥.٣  ١٠.٩  التسامح   ٧
  ٢٠  ٥.٠  ١١.٩  المساعدة   ٨
  ٩  ٥.٤  ١١.٠  الصدق   ٩
  ١٨  ٥.٥  ١١.٨  البراعة   ١٠
  ٤  ٥.٥  ٩.٥  االستقاللية   ١١
  ٥  ٥.٦  ٩.٣  العقالنية   ١٢
  ٨  ٥.٢  ٩.٩  المنطقية   ١٣
  ١٠  ٥.٩  ١٠.٣  الحب   ١٤
  ١٩  ٥.٥  ١٢.٥  الطاعة   ١٥
  ٧  ٥.٥  ٩.٥  األدب   ١٦
  ١٤  ٥.٧  ١١.٣  المسؤولية   ١٧
  ١٥  ٥.٢  ٨.٠  ضبط النفس   ١٨
  ١٦  ٦.١  ٩.٣  التضحية   ١٩
  ١٢  ٦.٠  ٨.٣  الصحة   ٢٠

ة الطموح تصدرت     )٨(بين الجدول  ي وللتعرف على ممارسة الطلبة للقيم الوسيلية إن قيم
ة، و    م النظاف ذه        القيم لدى الطلبة تلتها  قيمة الشجاعة ث اء له ل اآلب ة لتمث ذه النتيجة مطابق جاءت ه

م                 م الحب ث م األدب ث تح ث ل متف م عق ة ث م العقالني ة اإلستقالل ث ا قيم م تلته نفس الترتيب ث القيم وب
ائهم في اعطاء مراتب        اء مع إب الصدق ثم الطاعة وأخيرًا جاءت قيمة المساعدة حيث تشابه األبن

اء عن آ    ة حيث         متقدمة لهذه القيم، واختلف األبن ة الرابع تقاللية المرتب ة االس ائهم في إعطاء قيم ب
ا    آان ترتيبها عند اآلباء في المرتبة الحادية عشر وهذا يؤآد مطلب االستقاللية لدى المراهق، آم
د     ة عن ذه القيم اختلف األبناء عن إبائهم في منح قيمة األدب الترتيب السابع في حين جاء ترتيب ه

ه من مجتمعهم     اآلباء في المرتبة التاسعة عشر وهذا يدل على إن األبناء يسعون لتمثل ما يتعلمون
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ان     ين آ ي ح اء ف دى األبن عة ل ة التاس ي المرتب ة الصداقة ف اءت قيم ا ج ايرته، آم اولون مس ويح
ا        ة أم ة متحقق ر قيم اء تعتب ترتيبها في المرتبة الثامنة عشر لدى اآلباء، فقيمة الصداقة بالنسبة لآلب

في الواقع الهمية الدور الذي يلعبه االقران في مرحلة المراهقة تحقيق هذه القيمة األبناء فيسعون ل
رة في حين جاء         ة األخي ة المساعدة المرتب لذا أعطوها مرتبة متقدمة، أما بالنسبة لمنح الطلبة قيم

لحياتية ترتيبها لدى اآلباء سادسًا فهذا يدل على أن اآلباء أآثر التزامًا في المتطلبات االجتماعية وا
  .من األبناء الذين لهم أولوياتهم بحسب الخبرة ومتطلبات مرحلة المراهقة

اء       ة مع األبن اء مقارن دى األب وعند مقارنة النتائج فيما يتعلق بترتيب القيم الغائية الممارسة ل
دين والعمل لألخرة    ى      ،فقد تشابه األبناء مع ابائهم في منح قيم الت واألمن األسري المراتب األول

  .القيم هفي درجة ممارساتهم لهذ

اما بالنسبة للقيم الوسيلية التي احتلت المراتب األولى لدى األباء مقارنة مع القيم التي احتلت 
وح والشجاعة المراتب  ة الطم نح قيم ي م وا ف د اتفق اء فق بة لألبن ي  نفس المراتب بالنس ى ف األول

  .ممارستهم لهذه القيم

ة احصائياً    اما بالنسبة لباقي القيم فقد آ ر دال يم غي ين    ،انت متوسطات الرتب لهذة الق ذا يب وه
ذا  ر وه د آبي ى ح ارب ال يلية متق ة والوس يم الغائي اء للق ة األبن توى ممارس اء  ان مس دلل ان األبن ي

    .بائهممتأثرين بقيم ا

ؤالا ع لس يم    : الراب ة والق يم الغائي طات الق ي متوس ائية ف ة احص روق ذات دالل د ف ل يوج ه
   لآلباء واالبناء؟الوسيلية 

ار       ة واختب ات المعياري ابية واالنحراف لالجابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحس
)t-test (التاسع والعاشرن والجدوال)يوضحان ذلك ) ١٠، ٩.  

ن الق     :  )٩(دول ج ة م ل قيم اري لك راف المعي ب واالنح ط الرت درجات   متوس ًا ل ة تبع يم الغائي
  .على مقياس القيم باستخدام اإلحصائي ت) ذآورًا وإناثًا(واآلباء ) ًاذآورًا وإناث(األبناء

  القيمة  الرقم

  ٩٣٢= آباء ن  ٤٦٦=أبناء ن

قيمة 
  ت

مستوى 
  الداللة

ط 
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م
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ة 
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اة    ١ حي
  مريحة

٠.١٦  ١.٤  ١٢  ٥.٢  ٩.٩١  ١٢  ٤.٩  ٩.٥١  

  ٠.٧٤  ٠.٣٣  ٨  ٤.٥  ٩.٣٢  ١٠  ٤.٦  ٩.٤١  حياة مثيرة   ٢
اس    ٣ اإلحس

  باإلنجاز
٠.١٤  ١.٥  ١١  ٤.٦  ٩.٩١  ٨  ٤.٨  ٩.٥٢  
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 )٩(تابع جدول رقم ... 
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  ٩٣٢= آباء ن  ٤٦٦=أبناء ن
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  ت

مستوى 
  الداللة
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بة
رت
ال

ف   
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عالم يسوده    ٤

  السالم
٠.٤٥  ٠.٧٤  ٧  ٥.٢  ٩.٢٩  ٣  ٥.٣  ٨.٠١  

عالم يسوده    ٥
  الجمال

١١.٩
٥  

٠.٥٦  ٠.٥٧  ١٦  ٤.٧  ١١.٧٩  ١٧  ٤.٨  

  ***٠.٠  ٣.٩  ٩  ٤.٩  ٩.٥٠  ١٤  ٤.٧  ١٠.٥٧  المساواة   ٦

ن    ٧ األم
  األسري

٠.٢٦  ١.١  ٢  ٤.٨  ٦.١٥  ١  ٤.٨  ٦.٤٥  

  ٠.٠٨٦  ١.٧  ١٠  ٤.٦  ٩.٧٣  ٩  ٤.٦  ٩.٢٨  الحرية   ٨
  ٠.٩٧  ٠.٠٣  ٣  ٤.٦  ٨.١٢  ٤  ٤.٥  ٨.١٢  السعادة   ٩
وازن    ١٠ الت

داخلي  ال
  للنفس

٠.٠٣  ٢.١  ١٣  ٤.٧  ١٠.٠٣  ١١  ٥.١  ٩.٤٥*  

ة    ١١ عاطف
  ناضجة

٠.٢٢  ١.٢  ١٨  ٤.٧  ١١.٩٦  ١٥  ٥.٢٣  ١١.٢٣  

ن    ١٢ األم
  الوطني

٠.١١  ١.٦  ٥  ٥.٤  ٩.٨  ١٣  ٥.٥  ٩.٥٧  

  ٠.٤  ٠.٩  ١٧  ٤.٦  ١١.٨٧  ١٦  ٤.٥٥  ١١.٦٤  المتعة   ١٣
دين    ١٤ الت

ل  والعم
  لآلخرة

٠.٠  ٥.٢  ١  ٥.٣  ٤.٩٦  ٢  ٥.٩٦  ٦.٦٠***  

رام    ١٥ احت
  الذات

٠.٨  ٠.٢٤  ٤  ٤.٤  ٨.١٩  ٥  ٤.٥٧  ٨.٢٥  

راف    ١٦ االعت
  االجتماعي

٠.٠١  ٢.٥  ١٥  ٤.٤  ١١.٨٦  ١٨  ٤.٥٩  ١٢.٤٩***  

  ***٠.٠  ٧.١  ١٤  ٤.٧  ١٠.٨  ٧  ٤.٦٣  ٨.٩٣  الصداقة   ١٧

ة     ١٨ الحكم
  والمعرفة

٠.١٠  ١.٦  ٦  ٥.١  ٩.٢٣  ٦  ٤.٦٤  ٨.٧٧  
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ة     وجود ) ٩(يتضح من الجدول  :القيم الغائية ** يم الغائي فروق ذات داللة احصائية في الق
اً (واآلباء ) ذآورًا واناثًا(تبعًا لدرجات األبناء  ل األ    ) ذآورًا وإناث اء وجي ل اآلبن ين جي في  اء ب اي ب

ان         .ترتيبهم للقيم  ين من أصل ثم ين الجيل ة إحصائية ب روق ذات دالل ي عشر  فقد ظهرت خمسة ف
ى         . قيمة ة أعل اعي في مرتب راف االجتم ة االعت فقد وضع اآلباء قيمة التدين والعمل لآلخرة وقيم

  .من المرتبة التي منحها إياها األبناء

ى         اواة في مراتب أعل ة المس ة الصداقة، وقيم بينما وضع األبناء قيمة التوازن الداخلي وقيم
  .من تلك التي منحها إياها اآلباء

رو  ر ف م تظه ين       ول ة ب يم الغائي ة الق ي بقي ب ف طات الرت ين متوس ائية ب ة إحص ق ذات دالل
  .الجيلين

اء     دنا أن اآلب اء لوج اء األبن ن اآلب ل م دى آ يم ل ا الق اءت به ي ج ب الت ى الرت ا إل وإذا نظرن
ة   ة العام ين    . واألبناء منحا قيمة الحكمة والمعرفة، وقيمة الحياة المريحة نفس الرتب رق ب ان الف وآ

ذي يسوده               الجيلين ر الم ال رة، والع اة المثي ة هي الحي يم غائي ين فقط في تسع ق ة واحدة أو رتبت تب
الجمال، واألمن األسري، والحرية، والسعادة، والتوازن الداخلي للنفس، والمتعة، والتدين والعمل 

  .رتب في القيم السبع األخرى وآان االختالف أآثر من ثالث. ذاتلآلخرة، واحترام ال

ق بين الجيلين بعامة آبيرًا في القيم الغائية فقد ظهرت خمسة فروق فقط ذات داللة آان االتفا
اني عشر            ة من أصل ثم يم الغائي ى الق اء عل ل األبن اء وجي ل اآلب ة، وآانت    ةإحصائية بين جي قيم
نح  . الفروق بارزة في اهتمام اآلباء بالتدين والعمل لآلخرة وقيمة االعتراف االجتماعي في حين م

نفس    األبنا داخلي لل وازن ال ة الت ذه النتيجة في     . ء رتبة أعلى لقيم الصداقة والمساواة وقيم وتتفق ه
ل،  (منح اآلباء قيمة التدين رتبة متقدمة مع نتيجة  ذه     ) ١٩٩٠البطش وجبري ا ه حيث حصلت فيه

ر،  فتزداد أهمية البعد الديني آما أظهرت الدراسة الحالية بتقدم ا. القيمة على نفس الرتبة أيضًا لعم
ة    )١٩٩٠( وهذا ما ظهر في دراسة البطش رة العمري التي أظهرت اهتمامًا متزايدًا بالدين في الفت

ديني    رعش وربما يعود السبب أن الفرد في هذه المرحلة العمرية ي سنة ٤٦ -٤٠ما بين  الوازع ال ب
  .أآثر من ذي قبل

ذا     ونالت قيم الصداقة والمساواة رتبة أعلى عند األبناء مقارنة بر اء، ويحقق ه د اآلب تبتها عن
رى إريك أريكسن       لهم الشعور بالمساواة مع أترابهم ويحررهم شيئًا فشيئًا من أسوار األسرة، وي
ة       اواة والعدال ة آالمس داف المثالي اق األه ة واعتن كيل الهوي ة تش ة مرحل ة المراهق .  أن مرحل

)Erikson, 1974 (  ى با ة األول ة      أما القيمة التي حصلت على المرتب د آانت قيم اء فق لنسبة لألبن
بطش     ل   األمن األسري واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة ال ذه      )١٩٩٠(والطوي والتي جاء ترتيب ه

  .القيمة فيها ثانياًَ

ثالث عشر        ة، ال يم الغائي ى الق اء عل اء واألبن ة  : وهي  ةوتدل النتائج على اتفاق جيلي اآلب قيم
اس باإلنج  رة، واإلحس اة مثي ة، وحي اة مريح ال،  حي وده الجم الم يس الم، وع وده الس الم يس از وع

ذات،   واألمن األسري، والحرية والسعادة، وعاطفة ناضجة، واألمن الوطني، والمتعة، واحترام ال
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ة  ة والمعرف ل       . والحكم بطش والطوي ة ال ة دراس ع نتيج ة م ذه النتيج ق ه لطان ) ١٩٩١(تتف وس
ه  ة ) ١٩٧٩(وزمالئ ود اتف) Selamah, 2002(ودراس ي وج ي ف اء ف اء واألبن ين اآلب اق ب

  .المنظومة القيمية

درجات            :  )١٠(جدول  ًا ل يلية تبع يم الوس ة من الق اري لكل قيم متوسط الرتب واالنحراف المعي
  .على مقياس القيم باستخدام اإلحصائي ت) ذآورًا وإناثًا(واآلباء ) ذآورًا وإناثًا(األبناء 

  القيمة  الرقم
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  ٠.٤٠  ٠.٨٣  ١  ٥.٦  ٨.١٩  ١  ٥.٦  ٩.٩٢  الطموح ١
ل  ٢ عق

  متفتح
٠.٠٩٩  ١.٧  ٥  ٥.٨  ٩.٧٧  ٤  ٦.٠٠  ٩.١٩  

درة  ٣ الق
 واإلمكانية

٠.٨٢  ٠.٢٢  ١٨  ٥.٩  ١١.٥٠  ١٧  ٥.٧  ١١.٥٨  

  ٠.٧٧  ٠.٢٨  ١٤  ٥.٥  ١٠.٩٦  ١٠  ٥.٥  ١٠.٨٧  البتهاجا ٤
  ***٠.٠٠١  ٣.٣  ٣  ٥.٧  ٩.٧٣  ٣  ٥.٥  ٨.٦٧  النظافة ٥

  ***٠.٠٠١  ٣.٣  ٢  ٥.٧  ٩.٥٥  ٢  ٥.٥  ٨.٤٩  الشجاعة ٦

  ٠.٠٩  ١.٧  ١٠  ٥.٦  ١٠.٣٧  ١١  ٥.٣  ١٠.٩  التسامح ٧
  ***٠.٠  ٥.١  ٨  ٥.٥  ١٠.٢٢  ١٩  ٥.٠٠  ١١.٧٩  المساعدة ٨

  *٠.٠٣  ٢.٠٧  ٢٠  ٥.٨  ١١.٧٤  ١٢  ٥.٤  ١١.٠٦  الصدق ٩
  *٠.٠٤  ١.٠٠  ١٦  ٦.٠٠  ١١.١٢  ١٨  ٥.٤  ١١.٧٨  البراعة ١٠
  ٠.٢٨  ١.٠  ٤  ٦.٠٠  ٩.٧٣  ٦  ٥.٥  ٩.٣٧ االستقاللية ١١
  **٠.٠١  ٢.٤  ٧  ٥.٣  ٩.٩٨  ٥  ٥.٥  ٩.٢٢  العقالنية ١٢

  ٠.٠٧  ١.٧  ١١  ٥.٥  ١٠.٤٦  ٨  ٥.٢  ٩.٩٢  المنطقية ١٣
  ٠.٨٧  ٠.١٥  ٩  ٥.٥  ١٠.٢٨  ٩  ٥.٨  ١٠.٣٣  الحب ١٤
  **٠.٠١  ٢.٦  ١٩  ٥.٤  ١١.٦٧  ٢٠  ٥.٥  ١٢.٤٨  الطاعة ١٥

  ***٠.٠٠١  ٣.٥  ١٢  ٥.٥  ١٠.٦٣  ٧  ٥.٥  ٩.٥٤  األدب ١٦

  ***٠٠٠  ٤.٥  ٦  ٥.٦  ٩.٩٠  ١٤  ٥.٦  ١١.٣٣  المسؤولية ١٧

بط  ١٨ ض
  النفس

٠.٣٥  ٠.٩١  ١٧  ٥.٨  ١١.٢٠  ١٥  ٥.٣  ١١.٤٩  

  ٠.١١  ١.٥  ١٥  ٦.٢  ١١.٠٢  ١٦  ٦.١  ١١.٥٧  التضحية ١٩
  ٠.٢٣  ١.٢  ١٣  ٥.٧  ١٠.٧٧  ١٣  ٦.٠٠  ١١.١٧  الصحة ٢٠
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  ما فيما يتعلق بالقيم الوسيليةا

درجات       ) ١٠(يتضح من الجدول  ًا ل يلية تبع يم الوس وجود فروق ذات داللة احصائية في الق
ا  (واآلباء ) وإناثًا ذآورًا(األبناء  ورا وإناث يم      ) ذآ د ظهرت في تسع ق ين     فق ة إحصائيًا ب روق دال ف

ا الجيلين من أصل عشرين قيمة، فقد وضع اآلب ة البراعة  اء قيمة المس ة الطاعة،   عدة، وقيم ، وقيم
ة           اء قيم ا وضع األبن اء، بينم ا األبن ا إياه ي منحه ة الت وقيمة المسؤولية في مرتبة أعلى من المرتب
ا     ا إياه ي منحه النظافة، وقيمة الشجاعة، وقيمة الصدق، وقيمة األدب في مراتب أعلى من تلك الت

  .اآلباء

ين م ة إحصائية ب روق ذات دالل ر ف م تظه ين ول يلية ب يم الوس ة الق ي بقي روق ف توسطات الف
  .الجيلين

أن اآلباء واألبناء  يظهر الرتب التي جاءت بها القيم لدى آل من اآلباء واألبناء ان التامل في
ى   ة واحدة أو       . منحا قيم الطموح والشجاعة والنظافة المراتب األول ين رتب ين الجيل رق ب ان الف وآ

ة وس     ر قيم دى عش ي إح ط ف ين فق يرتبت امح،    : يلية وه ة، والتس درة واإلمكاني تح، الق ل متف عق
نفس، والتضحية، والصحة    ان االختالف   . والبراعة واالستقالل والعقالنية، والحب، وضبط ال وآ

  .أآثر من ثالث رتب في القيم الست األخرى

ة      روق ذات دالل ر ف م تظه يلية ول يم الوس ي الق ين ف ين الجيل عًا ب ًا واس ائج اتفاق رت النت أظه
يم المساعدة        إ ارزة في ق روق ب يلية وآانت الف حصائية إال في تسع قيم من أصل عشرين قيمة وس

اء اء. والبراعة والمسؤولية لصالح اآلب ة والشجاعة واألدب لصالح األبن يم النظاف ي ق اء . وف وج
ا         اء آالهم اء واألبن ى لآلب ة األول ة الطموح في الرتب ى      .ترتيب قيم ة الطموح عل د حصلت قيم وق

ل،     الرتب بطش وجبري ة ال ه دراس ا وجدت ة م ذه النتيج د ه ا، وتؤي اء آالهم اء واألبن ى لآلب ة األول
حيث جاء ترتيب هذه القيم في مراتب متقدمة أيضًا، آما اتفقت أيضًا مع نتائج دراسات  ) ١٩٩١(

ن  ل م المة آ ارتن و) Selamah, 2002( س م تتف ). Martin, 1973(م ة ـع دراسـق مـول
)Penn, 1973 (و)Speicher, 1994 (         اء ل اآلب ين جي روق ب ا أي ف م تظهر في نتائجهم التي ل

  .وجيل األبناء

ويالحظ أن االتفاق بين الجيلين آان أآبر من االختالف، وينفي هذا األمر ما يشاع عن ثورة 
د          ل الجدي يم الجي ى ق ا عل ة وطغيانه ة الغربي أثير الثقاف ي ت ا ينف رة آم يم األس ى ق راهقين عل الم

دى        . عولمة المفترضةوتأثيرات ال ا المجتمع ل ي يتفق عليه يم الت ويؤآد دور األسرة في ترسيخ الق
ن       د م ا تأي ذا م ئة وه دى الناش يلها ل يم وتأص يم الق ي تعل اج ف ة والمنه ر المدرس ذلك أث اء، آ األبن

ر  ن جب ل م ع دراسات آ ة م ة ) ١٩٩٠(المقارن و لطيف ي ) ١٩٩٩(وأب ة) ٢٠٠٠(والنجيل  ونعامن
ور) ١٩٩٧( ي ) ١٩٩٢(وعاش دويري  ) ١٩٩٠(وعل اج   ) ١٩٩٦(وال رت أن المنه ي أظه الت

ة       ة والمعرفي ة واالجتماعي يم الديني أن الق ن ش ي م وي يعل ة     .الترب تجدات ثقافي ور مس م ظه رغ
ارزًا     وسياسية ومعرفية جديدة، وبرغم االتفاق، اال ان جيل المراهقين  ًا ب ًا واظهر اهتمام تبنى قيم

ي تعر       بناها اآلباءعن القيم التي تومختلفًاا هفي رات الت لفنا للخب ا اس ك آم ا   ض، وربما يعزى ذل له
  .آل من الجيلين على حده
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ع امي مواق ى تن رًا عل ين مؤش ين الجيل روق ب ر وجود ف وط االخرى  بعض ويعتب يم وهب الق
اً  ا ثقافي ا عالمن ر به ي يم رات الت اراة للمتغي ن المؤسسات   مج ب م ذا يتطل يًا، وه ًا وسياس ومعرفي

ى     االجتماعي د وترآز عل ة تعتم اجراءات  ة آاألسرة واالعالم والتربية والتعليم وضع خطط وقائي
ة       ة والديني ة واالجتماعي يم االخالقي يخ الق ى تأصيل وترس ل عل ي العم ات ف ذه المؤسس ق به تتعل

تنا         تهالآفالمرغوبة التي  ه في ممارس تند الي ذي يجب ان نس ار ال عاداتنا وثقافتنا وديننا بأنها المعي
  .  مصانةلتبقى هويتنا القيمية . خوفًا من زحف قيم جديدة تتعارض مع قيمنا التي ذآرنا. ياتيةالح

  
  التوصيات

  الدراسة فإن الباحث يوصي بما يليفي ضوء نتائج 

 القيم المتضمنة في المناهج الدراسية في الدول  اثر اجراء المزيد من الدراسات للتعرف على
  .قيمية لدى الطلبةعلى تشكيل المنظومة ال العربية

      ى موعة عل ة والمس ائل المرئي الل الوس ن خ ث م ا يب ر م ى أث رف عل ات للتع راء دراس إج
  .المنظومة القيمية لدى المراهقين

            يم ى ترسيخ الق ى رأسها الجامعات في العمل عل ة وعل ضرورة اهتمام المؤسسات التربوي
ا  . االيجابية المرغوبة ة االولوي ا     وان يكون هذا المطلب في قائم ى هويتن اظ عل ت بهدف الحف

  الثقافية والدينية والخلقية

            ة ى المنظوم اء عل دوة لالبن اذج وق اء واالمهات آنم ى دور اآلب إجراء دراسات للتعرف عل
  .القيمية والخلقية لدى ابنائهم 
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